โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่ อโครงการ

เจ้ าของโครงการ

1

โครงการต้นแบบการทําฟาร์มเกษตรอินทรี ยด์ ว้ ยเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะ (Smart Organic
Farming)

รศ.ดร.อานัฐ ตันโช

2

โครงการขยายผลการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์อินทรี ยแ์ ก่เกษตรกร

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

3

โครงการฝึ กอบรมทําปุ๋ ยอินทรี ยแ์ บบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็ นปั จจัยผลิตผักอินทรี ย ์

ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปั ญญางกูร

4

โครงการความร่ วมมือเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเกษตรอินทรี ยร์ ะหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กบั ภาคี

ดร.ชมชวน บุญระหงษ์

5

โครงการโรงเรี ยนเกษตรอินทรี ยท์ างอากาศ

รศ.ดร.อานัฐ ตันโช

6

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร

อ.ปรี ชา รัตนัง

7

โครงการพัฒนาตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดเชียงใหม่

ดร.ปิ ยวรรณ สิ ริประเสริ ฐศิลป์

8

โครงการโรงคัดบรรจุผลิตผลเกษตรอินทรี ย ์

ผศ.ดร.สุรัตน์ นักหล่อ

9

โครงการนําร่ องพัฒนาฟาร์มต้นแบบเพื่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรี ย ์

นางแสงเดือน อินชนบท

10 โครงการระบบการเพาะเลี้ยงและการสร้าง Brand สัตว์น้ าํ อินทรี ยต์ น้ แบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน

รศ.ดร.เกรี ยงศักดิ์ เม่งอําพัน

11 โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสตั ว์อินทรี ย ์

ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม

12 โครงการจัดการองค์ความรู ้และสื่ อสารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางจินดา จันที

13 โครงการนําร่ องการผลิตสตรอเบอรี่ อินทรี ย ์

ดร.ปรี ดา นาเทเวศน์

14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรี ยส์ ากล

รศ.ดนุวตั เพ็งอ้น

15 โครงการผลิตปุ๋ ยชีวภาพเชื้ออาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าสําหรับเกษตรอินทรี ย ์

ผศ.ดร.ศุภธิดา อํ่าทอง

16

โครงการจัดทําแผนที่อินทรี ยวัตถุและความอุดสมสมบูรณ์ของดินภายใต้ระบบเกษตรอินทรี ย ์
ของจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ศุภธิดา อํ่าทอง

17 โครงการสร้างกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้านเกษตรอินทรี ยใ์ นโรงเรี ยน (ยุวเกษตรอินทรี ย)์

อ.ชลิตดา มัธยมบุรุษ

18 โครงการสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการทําการเกษตรอินทรี ย ์

ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์

19 โครงการสื่ อสารยุทธศาสตร์ GO-Eco U

นายวรุ ณสิ ริ สุจินดา

20

โครงการบริ หารจัดการโครงการอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ยม์ หาวิทยาลัยแม่โจ้ สํานักวิจยั และ
รศ.ดร.จําเนียร บุญมาก
ส่งเสริ มวิชาการเกษตร

21 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย ์

นายสรเดช จันเที่ยง

22 โครงการพัฒนาร้านอาหารอินทรี ยแ์ ห่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU 2477 Organic Bas & Bistro)

อ.อนุวตั เชื้อเย็น

23 โครงการจัดการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิถีเพื่อการผลิตอาหารอินทรี ย ์

ดร.พิภทั ร เจียมพิริยะกุล

ชื่ อโครงการ
24 โครงการร้านกาแฟอินทรี ย ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU 2477 Organic Bas & Bistro)
25

โครงการระบบการเพาะเลี้ยงปลาหมอไทยตามแบบสัตย์น้ าํ อินทรี ยโ์ ดยวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร จ. เชียงใหม่

เจ้ าของโครงการ
อ.อนุวตั เชื้อเย็น
ผศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล

26 โครงการต้นแบบการสร้างอาชีพเกษตรอินทรี ยว์ ถิ ีลา้ นนา

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ ระดม

27 โครงการพัฒนาต้นแบบฟาร์มแพะนมอินทรี ย ์

ผศ.ไพโรจน์ ศิลมัน่

28

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและศึกษาบทบาทของการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิถีในระบบเกษตร
ดร.ศมาพร แสงยศ
อินทรี ย ์

29 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อินทรี ย ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรี ย ์ จ. เชียงใหม่
ปี 2557 และ ปี 2558
31 โครงการการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ "การเขียนแผนธุรกิจเกษตรอินทรี ย"์
30

รศ.ดนุวตั เพ็งอ้น
ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
อาจารย์อดิศร สิ ทธิเวช

โครงการการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการควบคุมศัตรู พืชโดยชีววิธีเพื่อการผลิตพืชอาหาร
อินทรี ย ์
33 โครงการการศึกษาสถานการณ์การตลาดสิ นค้าเกษตรอินทรี ยใ์ นจังหวัดเชียงใหม่

ดร.พิภทั ร เจียมพิริยะกุล

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และ application พื้นที่เกษตรอินทรี ยจ์ งั หวัดเชียงใหม่ เทื่อ
สาธารณประโยชน์ ประจําปี งบประมาณ 2558
โครงการระบบไบโอฟอค (Biofloc) กับการผลิตปลานิลอินทรี ยต์ น้ แบบเพื่อวิสาหกิจชุมชน
35
จังหวัดเชียงใหม่
36 โครงการตรวจรับรองมาตรฐานแปลงและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรี ยข์ องมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.วาสนา วิรุญรัตน์

32

34

ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์

ผศ.ดร.จงกล พรมยะ
รศ.ดนุวตั เพ็งอ้น

